Studieplan

Master i musikk- og ensembleledelse
Beskrivelse av studiet
Mastergradsstudiet i Musikk ved Nord universitet er et samlingsbasert fulltidsstudium over to år. Studiet inneholder 60 studiepoeng pr.
studieår.
I første studieår vil studentene få en innføring i Musikkvitenskapelig teori og metode , og få kjennskap til sentrale kvalitative, kvantitative og
kunstfaglige forskningsmetoder og lære å bruke relevant forskingsmetodikk for utvikling av ny kunnskap.
I emnet Komponering og arrangering, lærer man å bruke et utvalg kompositoriske teknikker, inkludert improvisasjon, samt skriftlig og spontan
arrangering, med tilrettelegging av musikk for ulike ensembletyper.
I «Musikk- og ensembleledelse» vil man bruke første studieår til å etablere en forståelse av praktisk arbeid med tilrettelegging av musikk for
ulike typer ensembler, med et bredt musikalsk utvalg som inkluderer det samiske. Dette knyttes til emnet «Ensemble: teori, metode og
praksis», der didaktiske, kulturpolitiske og læringsteoretiske perspektiver belyses og prøves ut.
Det er krav om obligatorisk prosjektarbeid eller veiledet praksis med varighet av totalt 20 dager, for studenter fra grunnskolelærerutdanningen,
som kan velge å la første år i masterstudiet erstatte fag i fjerde år av grunnskolelærerutdanningen.
Studentene kan velge mellom to valgemner 2. studieår. Valgemnene gir en fordypning og bygger på elementer fra studiets første år.

Studiepoeng
120
Type studium
Mastergrad iht §3, 2 år
Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Levanger
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Oppbygging/emner
Åpne alle
1. studieår

Høst 2021
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

MUS5004

Musikkvitenskapelig teori og metode (1/2)

Fullføres vår 2022

MUS5005

Komponering og arrangering (1/2)

Fullføres vår 2022

MUS5006

Ensemble: teori, metode og praksis (1/2)

Fullføres vår 2022

MUS5007

Praksis/prosjektarbeid (1/2)

Fullføres vår 2022

Vår 2022
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

MUS5004

Musikkvitenskapelig teori og metode (2/2)

15 SP

MUS5005

Komponering og arrangering (2/2)

15 SP

MUS5006

Ensemble: teori, metode og praksis (2/2)

30 SP

MUS5007

Praksis/prosjektarbeid (2/2)

0 SP

2. studieår

Høst 2022
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

MUS5015

Masteroppgave i musikk- og ensembleledelse (1/2)

Fullføres vår 2023

Valgemner musikk- og ensembleledelse
(klikk for å velge)

Vår 2023
Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

MUS5015

Masteroppgave i musikk- og ensembleledelse (2/2)
Valgemner musikk- og ensembleledelse
(klikk for å velge)

Samlinger
Planlagte samlinger for neste studieår:
1.studieår:
Høst 2021:
Uke 34, uke 39, uke 44 og uke 48
Vår 2022:
Uke 4, uke 7, uke 11 og uke 17

2. studieår:
Høst 2021: Uke 36: Uke 40 og Uke 46
Vår 2022: Uke 5 og Uke 12

Side 2 av 25

30 SP

Læringsutbytte
Kunnskap Etter endt utdanning skal studenten:
ha avansert kunnskap om ensembleledelse og kunne anvende denne kunnskapen på nye områder
ha inngående kunnskap om arrangering og tilrettelegging av musikk for ulike ensembletyper
ha innsikt i ulike vitenskapelige og kunstfaglige metoder for empirisk og teoretisk basert kunnskapsproduksjon
kunne analysere musikkfaglige problemstillinger relatert til musikkpedagogikk og sosio-kulturelle perspektiver.

Ferdigheter Etter endt utdanning skal studenten:
kunne anvende en kritisk fortolkende tilnærming til sjangerforståelse som et grunnlag for å utvikle sin kulturelle kompetanse
kunne anvende relevante metoder for musikkfaglig forsknings- og utviklingsarbeid på en selvstendig og kritisk reflektert måte
kunne planlegge, lede og reflektere rundt musikkutøvelse i ulike sammenhenger

Generell kompetanse Etter endt utdanning skal studenten:
kunne reflektere rundt den ensembleleder-rollen, sett i forhold til kulturelle, pedagogiske og etiske utfordringer
kunne anvende avanserte kunnskaper om og ferdigheter i musikk til arbeidsoppgaver og i fremtidige prosjekter
kunne formidle sin musikkfaglige kunnskap og kommunisere godt som musikalsk leder og ressursperson i et lokalsamfunn
kunne vise evne til nytenkning innen innovasjons- og improvisasjonsprosesser innenfor sin valgte spesialisering

Opptakskrav
Grunnlaget for opptak er:
grunnskolelærerutdanning
bachelorgrad
cand.mag.-grad
annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.
Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå:
integrert yrkesrettet utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet musikk eller
minimum 80 studiepoengs omfang eller fordypning i fag, emne eller emnegruppe i musikk av minimum 60 studiepoengs omfang, og 20
studiepoengs omfang innen pedagogikk og didaktikk. Studenter i grunnskolelærerutdanning kan begynne mastergradsstudiet etter sitt 3.
studieår, såfremt de oppfyller kravene til fordypning (som skissert over), til pedagogikk og elevkunnskap (og eventuelle obligatoriske
undervisningsfag for GLU 1-7 eller GLU 5-10), har gjennomført bacheloroppgaven og minimum 80 dager praksis.
Manglende formell didaktisk kompetanse kan realkompetanse-vurderes.
Søkere vil måtte bestå en opptaksprøve av musikkfaglig karakter (prøvespill/ prøvesang).
Opptaksprøven inneholder:

Spilleprøve (søker presenterer selvvalgt program inntil 10 minutter)
Samtale/intervju
Vi tar kontakt med alle søkere etter søknadsfristen for å avtale opptaksprøven på Skype.

Yrkesmuligheter
Ved fullført studium tildeles graden Master i musikk. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid og for forskningsarbeid og
doktorgradsstudier.

Videre utdanning
Ved fullført studium tildeles graden Master i musikk. Studiet kvalifiserer studentene for profesjonsrettet arbeid og for forskningsarbeid og
doktorgradsstudier.
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Utenlandsopphold
Siden studiet er samlingsbasert, og blant annet retter seg mot studenter som er ute i arbeidsmarkedet allerede, vil konvensjonell
studentmobilitet være uaktuell for flere av våre fremtidige studenter. Både vår etablerte faglærerutdanning og det omsøkte studiet fokuserer
mye på utøvelse, og derfor har vi for vane å søke i utlandet etter gjesteforelesere med sammensatte yrkestilværelser og merittlister fra
kunstnerisk og kommersielt musikkliv som gjør dem attraktive som pedagoger ved ledende institusjoner i hjemlandene. Denne typen
kompetanse utløser ikke nødvendigvis de konvensjonelle mulighetene for utvekslingsavtaler som f.eks. Erasmus-systemet kan åpne for, men vi
er faste i troen på at musikkstudenter trenger faglig nærkontakt med internasjonalt praktiserende topputøvere på vår egen campus.
Valgemnene i 2.studieår vil lyses ut internasjonalt og undervisningen kan derfor foregå på engelsk.

Kostnader
Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner
som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.

Eksamen og vurderingsformer
Se emnebeskrivelsene for nærmere beskrivelse.

Avsluttende eksamen
Se emnebeskrivelsene for nærmere beskrivelse

Programevaluering
Det vil bli gjennomført evaluering i tilknytning til hver samling i det 1. studieåret. I tillegg vil begge klasser gjennomføre semestersvise
evalueringer. Høstsemesteret i det 2. studieår vil studentene være med på den nasjonale evalueringen Studiebarometeret.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser
I lærerutdanningene skal universitetet vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr. § 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler).
Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen.
Det kreves godkjent politiattest.
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Praksis
Obligatorisk prosjektarbeid eller veiledet praksis med varighet av totalt 20 dager, for studenter fra grunnskolelærerutdanningen, som kan velge
å la første år i masterstudiet erstatte fag i fjerde år av grunnskolelærerutdanningen.

Emnebeskrivelser (7)
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Emnebeskrivelser (7)
Musikkvitenskapelig teori og metode MUS5004
Emnet skal gi innføring i de grunnleggende prinsippene for historisk, teoretisk og
empirisk forskning. Det skal legge grunnlaget for økt innsikt i teori og metode for
utforskning av ny kunnskap, herunder kunstnerisk utviklingsarbeid, samt hvordan
ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner preger forskningsprosessen og medfører
ulike former for forståelse og kunnskap.
Semesteravgift og pensumlitteratur.
MUSIKKVITENSKAPELIG TEORI OG METODE MUS5004
Studiepoeng

15,0

1. studieår

Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

Nivå
Type emne

Obligatorisk
teoriemne

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2021 Vår 2022

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Ola Buan Øien
Emneansvarlig
Postdoktor
+47 74 02 27 58
ola.b.oien@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet skal gi innføring i de grunnleggende prinsippene for historisk empirisk og kunstnerisk forskning. Det skal legge grunnlaget for økt innsikt i
teori og metode for utforskning av ny kunnskap, samt hvordan ulike vitenskapsteoretiske tradisjoner preger forskningsprosessen og medfører ulike
former for forståelse og kunnskap.

Forkunnskapskrav
Forutsetninger for å bli tatt opp til dette studiet er minimum 60 studiepoeng i musikk. Realkompetanse blir vurdert.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
KUNNSKAP
Studenten skal:
ha inngående kunnskap om utvalgte musikkrelaterte forskningstradisjoner og om sentrale kulturpolitiske styringsdokumenter
ha kjennskap til sentrale kvalitative, kvantitative og kunstfaglige forskningsmetoder og evne å bruke relevant forskingsmetodikk for utvikling av ny
kunnskap
ha inngående kunnskap om hvordan forskjellige musikk formes konstrueres gjennom ulike musikalske og kulturelle diskurser, ritualer og
praksiser

FERDIGHETER
Studenten skal:
kunne analysere og drøfte faglige problemstillinger med utgangspunkt i inngående kunnskaper om innen fagområdet
kunne anvende relevante forskningsmetodologiske perspektiver» i tilnærmingen til musikk som kulturelt studiefelt
kunne vurdere hva slags metodetilnærminger som vil være hensiktsmessige i forhold til hva som skal utforskes
kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse i egen forskning

GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
kunne behandle musikkrelaterte problemstillinger
ha innsikt i hvordan ulike forskningstradisjoner preger forskningsprosessen og medfører ulike former for forståelse og kunnskap
Kunne formidle musikkfaglige selvstendige arbeider og beherske både skriftlige og praktiske uttrykksformer

Type emne
Obligatorisk teoriemne

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Emnet organiseres som forelesninger og seminarer over to semester. Med utgangspunkt i pensum vil det også bli gitt oppgaver der studentene,
enkeltvis eller i mindre grupper, får i oppdrag å legge fram deler av pensum.
Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for emnet.

Emneevaluering
Emnet evalueres etter hver samling

Eksamensbeskrivelse
Sammensatt vurdering
Hjemmeeksamen, 10 Dager. Teller 100/100 av karakteren
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren
Arbeidskrav - 3 innleveringer, teller 0/100 av karakteren
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Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav - 3 innleveringer, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen, individuell, 10 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Komponering og arrangering MUS5005
Undervisningen vil dreie seg om komponering, arrangering, notasjon og innspilling
av musikk. Det forutsettes forkunnskaper om bruk av notasjons- og
innspillingsprogrammer. Emnets profil er genre-uavhengig, med fokus på
studentenes musikalske erfaringsbakgrunn. Det vil også legges vekt på bearbeiding
av tradisjonsmusikk, inkludert den samiske.
Semesteravgift og pensumlitteratur.
KOMPONERING OG ARRANGERING MUS5005
Studiepoeng

15,0
Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk
teoriemne.

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2021 Vår 2022

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Tormod Lånkan
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 02 27 89
tormod.lankan@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Undervisningen vil dreie seg om komponering, arrangering, notasjon og innspilling av musikk. Det forutsettes forkunnskaper om bruk av notasjonsog innspillingsprogrammer. Emnets profil er genre-uavhengig, med fokus på studentenes musikalske erfaringsbakgrunn. Det vil også legges vekt på
bearbeiding av tradisjonsmusikk, inkludert den samiske.

Forkunnskapskrav
Forutsetninger for å bli tatt opp til dette studiet er minimum 60 studiepoeng i musikk. Realkompetanse blir vurdert.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
KUNNSKAP Studenten
har inngående kunnskap om ulike ensembletyper (instrumentale og vokale) og instrumenters og stemmers egenart
har inngående kunnskap om både notasjon og innspilling av musikk, samt bearbeiding av tradisjonsmusikk, herunder det samiske
musikkuttrykket
har spesialisert kunnskap om skriftlig og spontan arrangering, og tilrettelegging av musikk for ulike ensembletyper
FERDIGHETER Studenten
kan transkribere og analysere musikk, inkludert tradisjonsmusikk/joik og musikk for etablerte ensembletyper som f.eks. kor og storband
kan arrangere musikk for en bestemt målgruppe, for eksempel en skoleklasse
kan spille inn og lydbearbeide både elektroniske og akustiske instrumenter
kan bruke et utvalg kompositoriske teknikker, inkludert improvisasjon
GENERELL KOMPETANSE Studenten
kan kommunisere og samarbeide med musikere innen ulike sjangere
kan omsette ervervet kunnskap fra fordypningsområdene (se "kunnskap") til en generell kompetanse som arrangør og komponist for ulike
ensembler og læringsarenaer
kan bruke denne kunnskapen på nye områder innen sitt felt

Type emne
Obligatorisk teoriemne.

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Arbeidsformen er både lærerstyrt undervisning og arbeid i grupper/ensembler.
Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for emnet.
Her vil bl.a. interaktive prosesser, ensemblemedvirking (i utvidet forstand) og faglige samtaler mellom studenter, medstudenter og lærere vil være
essensielt.

Anbefalte forkunnskaper
Det forutsettes forkunnskaper om bruk av notasjons- og innspillingsprogrammer.

Emneevaluering
Emnet evalueres etter hver samling.

Eksamensbeskrivelse
Sammensatt vurdering (første gang 2017 høst).
Mappe med tre komposisjoner. Det gis veiledning på arbeid i mappen. Studenten leverer til slutt samlet mappe og mappen gis en samlet
karakter. Mappen teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Mappe med tre komposisjoner, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
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Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Ensemble: teori, metode og praksis MUS5006
Emnet fokuserer på læringsprosesser innenfor ulike typer ensemble, basert på
studentenes egne erfaringer med bruk av musikk i sitt eget praksisfelt. Gjennom
gruppeprosesser skal studentene utvikle forståelse for betydningen av medvirkning
og skape arenaer for utveksling av idéer og kompetansebygging. En del teori
presenteres gjennom forelesningsform og dialoger, mens studioarbeid og
masterclass i samspill er eksempler på mer praktiske arbeidsformer.
Semesteravgift og pensumlitteratur.
ENSEMBLE: TEORI, METODE OG PRAKSIS MUS5006
Studiepoeng

30,0
Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk
teoriemne.

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2021 Vår 2022

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Andreas Aase
Emneansvarlig
Professor
+47 74 02 27 73
andreas.aase@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet fokuserer på læringsprosesser innenfor ulike typer ensemble, basert på studentenes egne erfaringer med bruk av musikk i sitt eget
praksisfelt. Gjennom gruppeprosesser skal studentene utvikle forståelse for betydningen av medvirkning og skape arenaer for utveksling av idéer og
kompetansebygging. En del teori presenteres gjennom forelesningsform og dialoger, mens studioarbeid og masterclass i samspill er eksempler på
mer praktiske arbeidsformer.

Forkunnskapskrav
Forutsetninger for å bli tatt opp til dette studiet er minimum 60 studiepoeng i musikk. Realkompetanse blir vurdert. Det kreves egen opptaksprøve.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
KUNNSKAPER Studenten
har inngående kunnskap om medvirkning og metoder i kollektive samspillprosesser og spesialisert innsikt i ledelsesteknikker i ensemble
har inngående kunnskap om lederens ulike funksjoner i forhold til ensemblet og samspillgruppen
har inngående kunnskap om utvalgte kreativitets- og læringsteorier
har inngående kunnskap om kommunikasjon og relasjonsbygging innenfor ulike målgrupper i skole og det frivillige musikkliv
har inngående kunnskap om lydstudioet som kreativt verktøy

FERDIGHETER Studenten
kan lede og dirigere ulike ensembler
kan praktisere medvirkning i kollektive samspillprosesser
kan analysere, tilpasse og bruke ulike arbeidsmetoder og læringsstrategier i samspillsituasjoner
kan legge til rette for estetiske opplevelser og kreative prosesser
kan fremme samarbeid og relasjonsbygging i arbeidet som ensembleleder

GENERELL KOMPETANSE Studenten
kan knytte sammen teori og praksis i samspill- og ensemble-arbeidet
kan være bevisst på, og kan bruke, ulike kommunikasjonsferdigheter overfor ulike målgrupper
kan analysere relevante musikk-, profesjons- og forskningsetiske problemstillinger
kan benytte sin musikkdidaktiske lederkompetanse i innovative prosesser med barn og unge

Type emne
Obligatorisk teoriemne.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Masterclass i samspill, studioarbeid, forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og presentasjoner.
Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for emnet.
Her vil bl.a. interaktive prosesser, ensemblemedvirking (i utvidet forstand) og faglige samtaler mellom studenter, medstudenter og lærere vil være
essensielt.

Emneevaluering
Emnet evalueres etter hver samling.

Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse (OD) i undervisning, minimum 80 %, og i avtalt studentstyrt arbeid
Arbeidskrav (AK). Ledelse i masterclass i samspill.
Muntlig/ praktisk eksamen (MU). Eksamen i gruppe som vurderes individuelt. Vektes 100 %. Gradert karakter, A-F.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent - Ikke godkjent.
Muntlig-praktisk eksamen - gruppevis eller individuell, teller 100/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Praksis/prosjektarbeid MUS5007
Praksis/ prosjektarbeid er et viktig fundament og utgangspunkt for utprøving og
refleksjon over tilegnete kunnskaper og tilegnelse av ferdighetsmål knyttet til
emnene. Praksis for grunnskolelærerstudentene gjennomføres som en del av
praksisopplæringa til 4GLU. Studenter som tar første år av masterstudiet som fjerde
studieår i sin grunnskolelærerutdanning er forpliktet gjennom Forskrift til
rammeplan for grunnskolelærerutdanningen (2010) og Nasjonale retningslinjer for
grunnskolelærerutdanningen til å oppnå definerte læringsutbytter.
Semesteravgift. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra
praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter gjeldende vedtak.
PRAKSIS/PROSJEKTARBEID MUS5007
Studiepoeng

0,0
Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk
praksisemne.

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2021 Vår 2022

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Andreas Aase
Emneansvarlig
Professor
+47 74 02 27 73
andreas.aase@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Praksis/ prosjektarbeid er et viktig fundament og utgangspunkt for utprøving og refleksjon over tilegnete kunnskaper og tilegnelse av ferdighetsmål
knyttet til emnene. Praksis for grunnskolelærerstudentene gjennomføres som en del av praksisopplæringa til 4GLU.
Studenter som tar første år av masterstudiet som fjerde studieår i sin grunnskolelærerutdanning er forpliktet gjennom Forskrift til rammeplan for
grunnskolelærerutdanningen (2010) og Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen til å oppnå definerte læringsutbytter.

Forkunnskapskrav
Forutsetninger for å bli tatt opp til dette studiet er minimum 60 studiepoeng i musikk. Realkompetanse blir vurdert. Det kreves egen opptaksprøve.

Kostnader
Semesteravgift. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter
gjeldende vedtak.
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Læringsutbytte
KUNNSKAP Studenten
har kunnskap om kvalitetssystem som verktøy for utvikling av ulike praksiser knyttet til musikk- og ensembleledelse
kan observere og selvstendig lede og vurdere elevenes læringsarbeid over en periode, særlig knyttet til musikk- og ensembleledelse
har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til undervisningsinstitusjonen
FERDIGHETER Studenten
kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik størrelse
kan anvende forskningsbasert kunnskap som verktøy for læring og utvikling av praksis
kan vurder og bidra til utvikling av ulike læringsmiljø, herunder også flerkulturelle og flerspråklige læringsmiljøer
kan anvende forskningsbasert kunnskap til å identifisere og løse konfliktsituasjoner knyttet til ulike samspill
GENERELL KOMPETANSE Studenten
kan uttrykke kritisk distanse og selvstendighet til egen yrkesutøvelse og læreridentitet
har samhandlings-, kommunikasjons- og relasjonskompetanse knyttet til relevante samarbeidspartnere på og utenfor praksisstedet
kan planlegge og gjennomføre aktiviteter innenfor musikk- og ensembleledelse
har kunnskap. engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, sitt yrke og framtidige arbeidsplass

Type emne
Obligatorisk praksisemne.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Studenter som tar emnet som del av fireårig grunnskolelærerutdanning, følger emnebeskrivelse for praksisopplæring, emne GLU490/GLB490

Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med retningslinjer for praksisopplæring ved Nord universitet.

Praksis
Studenter som starter på masterutdanningen etter sitt tredje sudieår, skal følge emnebeskrivelsene til praksis for 4GLU.

Eksamensbeskrivelse
Oppgave (OP). Refleksjonsnotat på 5 sider fra praksis/prosjektarbeid. Vurderes: Bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Oppgave, karakterregel Bestått - Ikke bestått

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Rytmisk korledelse, joik og
tradisjonsmusikk MUS5017
Emnet er et fordypnings- og valg-emne i master i musikk og ensembleledelse og
tilbyr fordypning i enten Rytmisk korledelse, Joik eller Tradisjonsmusikk. Emnet
tilbys også som et frittstående studium og henvender seg til korledere, lærere i
grunnskole, kulturskole og videregående opplæring, musikere og andre
interesserte. Undervisningen er lagt til 5 samlinger á 3 eller 4 dager pluss noe
individuell veiledning. Resterende dager er satt av til fordypning i følgende
retninger: Rytmisk korledelse, Joik eller Slåttemusikk. Dette gjelder for studieåret
2021/22.
Litteratur og semesteravgift.
Det forutsettes tilgang til egen pc der webkamera og hodetlf inngår som en del av
standard tilbehør.
RYTMISK KORLEDELSE, JOIK OG TRADISJONSMUSIKK MUS5017
Studiepoeng

30,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Valgemne

Undervisningssemeste
r

Høst 2022 Vår 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist
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Grete Daling
Emneansvarlig
Førstelektor
+47 74 02 25 47
grete.daling@nord.no

Beskrivelse av emnet
Rytmisk korledelse, Joik eller Tradisjonsmusikk (Slåttemusikk for studieåret 2021/22)
Valgemnet vil ha følgende felles fagområder:
Stemmebruk og vokalt arbeid
Sjangerkunnskap i joik og tradisjonsmusikk
Bearbeiding og tilpassing av sjangrene til et ensemble
Emnet vil ha fokus på sjangerkunnskap og bruk av tradisjonsmusikk i ensemble og i nye sammenhenger. Med ensemble menes alle former for
musisering i gruppe inkludert kor, vokalensemble, klasse (i skole og utdanning), band, mindre grupper og større instrumentalensembler. Vokalt
ensemble vil ha en sentral plass i fellesundervisning siden studentene vil utgjøre det ensemblet som det jobbes med i praktiske øvelser og være
uavhengig av studentenes instrumenterfaring.
I de dagene hvor hele gruppen er samlet vil temaet være ulike former for tradisjonsmusikk, samt bearbeiding, arrangering, og samspill med
utgangspunkt i disse. Begrepet tradisjonsmusikk inkluderer også nyere sjangeroverskridende musikk med forankring i ulike tradisjoner.
Stemmebruk er vesentlig grunnkunnskap for alle tre fordypninger og tar utgangspunkt i stemmeteorien Komplett sangteknikk. Stilkunnskap og å
tilpasse det vokale uttrykket i forhold til sjanger vil ha fokus. Hvordan jobbe metodisk med stemmen i et vokalensemble/kor er vesentlig.
Alle vil få en innføring i joik, slåttemusikk og et utvalg andre tradisjoner og kunne erfare bruk av disse tradisjonene i nye sammenhenger som kor,
band, klasserom og egne musikalske prosjekter. Rytmisk korledelse vil i tillegg bruke et utvalg fra andre «rytmiske» sjangere (pop, jazz, rock).
Fordypningen består av følgende 3 områder: Rytmisk korledelse, Joik eller Slåttemusikk.
1: Rytmisk korledelse.
1: Korledelse og metodikk med vekt på sjangere der det rytmiske aspektet er viktig.
2: Korkunnskap, der praktisk trening i stemmebruk er fremtredende
3: Tradisjonsmusikk og joik i kor, der sjangerkunnskap med kobling til kor og vokalt arbeid er viktig.
Eller
2: Joik.
Fordypningen består av følgende hovedområder:
1: Lære å joike, både gjennom vokalteknisk arbeid, læring av tradisjonsmateriale og komponering av egne joiker.
2: Jobbe med hvordan bruke joik i ulike nye sammenhenger, ditt eget ensemble (kor/band eller annet).
Eller
3: Slåttemusikk.
Fordypningen består av følgende hovedområder:
1: Lære et utvalg slåtter, kunne framføre disse vokalt eller på eget instrument
2: Bearbeide utvalget på ulike måter.

Adgangsregulering
Grunnlaget for opptak er fullført bachelorgrad med hovedvekt på musikk: eksempelvis faglærerutdanning, bachelorgrad i utøvende fag eller
musikkvitenskap og lærerutdanning med minst 60 stp. musikk. Realkompetanse blir vurdert. Det er i tillegg krav om bestått opptaksprøve til
fordypningen Rytmisk korledelse.

Forkunnskapskrav
Grunnlaget for opptak er fullført bachelorgrad med hovedvekt på musikk: eksempelvis faglærerutdanning, bachelorgrad i utøvende fag eller
musikkvitenskap og lærerutdanning med minst 60 stp. musikk. Realkompetanse blir vurdert. Det er i tillegg krav om bestått opptaksprøve til
fordypningen Rytmisk korledelse.

Kostnader
Litteratur og semesteravgift.
Det forutsettes tilgang til egen pc der webkamera og hodetlf inngår som en del av standard tilbehør.
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Læringsutbytte
Læringsutbytte felles for alle fordypninger:
KUNNSKAP
Etter endt studium skal studenten:
· Ha inngående kunnskap om ledelse av ensembler med fokus på rytmikk og sjangeroverskridende musikk.
· Ha god kunnskap og evne til å reflektere over bruk av tradisjonsmusikk i nye sammenhenger.
· Ha kunnskap om stemmen som instrument og hvordan tilpasse stemmen til aktuell sjanger
FERDIGHETER
Etter endt studium skal studenten:
· Kunne lede et ensemble innenfor sitt fordypningsområde.
· Kunne bearbeide musikk basert på stoffet man har jobbet med i fordypningsområdet til eget ensemble.
· kunne analysere, og fremføre et utvalg tradisjonsmusikk i eget ensemble
· kunne bruke et sett av metoder for vokalt arbeid til bruk i et vokalensemble
GENERELL KOMPETANSE
Etter endt studium skal studenten:
· kunne anvende spesialiserte lederkunnskaper og lederferdigheter i arbeid med eget ensemble.
· kunne reflektere over ensemblelederens rolle ut over det å drive musikalsk ledelse
I tillegg læringsutbytte ved fordypning i Rytmisk korledelse:
KUNNSKAP
Studenten skal:
ha inngående kunnskap om rytmisk korledelse
· ha inngående kunnskap om rytmiske sjangre
· ha inngående kunnskap om hvordan lede kor og vokalgrupper
· ha god forståelse av rollen som korsanger
· ha god forståelse av rollen som leder også i en samfunnsmessig kontekst
FERDIGHETER
Studenten skal:
· kunne bruke et sett av metoder for vokalt arbeid til bruk i korledelse
· kunne anvende stemme og kropp som hjelpemiddel ved innstudering
· kunne praktisere og formidle god sangteknikk og tilpasse denne til sjanger
· kunne arrangere repertoar til bruk i kor og vokalensembler
GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal:
· kunne anvende spesialiserte lederkunnskaper og lederferdigheter i arbeid med kor og vokalensembler
· kunne koordinere og anvende flere musikalske elementer som bevegelse og stemme
· kunne reflektere over dirigentrollen ut over det å drive musikalsk ledelse
· kunne vite om sang og korarbeid sin funksjon og effekt i et samfunnsperspektiv
· kunne formidle forståelse for sammenhengen mellom musikk og bevegelse, basert på bevegelse, koordinasjon og sang.
I tillegg læringsutbytte ved fordypning i joik:
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KUNNSKAP
Etter endt studium skal studenten:
· ha inngående kunnskap om joikens stiltypiske egenskaper, historie og tradisjonelt
bruksområde
· ha avansert kunnskap om moderne musikk med referanser til joik
· ha inngående kunnskap om bruk av joik i pedagogiske sammenhenger
ha inngående kunnskap om moderne musikk med referanser til utvalgt tradisjonsmusikk
FERDIGHETER
Etter endt studium skal studenten:
· kunne analysere, lage og fremføre egne joiker, både i tradisjonelle og nye rammer
· kunne lede og utvikle samspill med joik og utvalgt folkemusikk i ulike ensembler
GENERELL KOMPETANSE
Etter endt studium skal studenten:
· kunne formidle kunnskap om samisk musikkultur, med hovedvekt på det sør- og lulesamiske område
· kunne formidle kunnskap om nye bruksmåter av utvalgt folkemusikk
I tillegg læringsutbytte ved fordypning i Slåttemusikk:
KUNNSKAP
Etter endt studium skal studenten:
· Ha innlært, og kunne utføre på eget instrument et utvalg på inntil 5 slåtter
· ha avansert kunnskap om bearbeiding av disse i nye sammenhenger.
· ha inngående kunnskap om bruk av slåtter i pedagogiske sammenhenger
· ha en grunnleggende kunnskap om joik, og samisk kultur
· ha en grunnleggende kunnskap om bruk av joik og tradisjonsmusikk i vokalensemble og kor.
FERDIGHETER
Etter endt studium skal studenten:
· kunne analysere, lage og fremføre egne joiker, både i tradisjonelle og nye rammer
· kunne lage og fremføre egne slåtter, både i tradisjonelle og nye rammer
· kunne lede og utvikle samspill med joik og utvalgt folkemusikk i ulike ensembler
GENERELL KOMPETANSE
Etter endt studium skal studenten:
· kunne formidle kunnskap om et utvalg tradisjonsmusikk og samisk musikkultur, med hovedvekt på det sør- og lule-samiske område
kunne formidle kunnskap om nye bruksmåter av utvalgt folkemusikk

Type emne
Valgemne

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Praktisk arbeid i klasse og i grupper. Studentene vil få individuell veiledning i forbindelse med innstuderingsteknikker og arrangering, samt i piano
som hjelpemiddel ved innstudering og som akkompagnementsinstrument i sang. For å bevisstgjøre forståelsen for sammenhengen mellom musikk
og bevegelse vil kropp, stemme, trommer og perkusjon stå sentralt.
Alle studenter deltar i øvingskoret og i akkompagnementsgrupper. Ved internasjonal deltakelse vil undervisningen foregå på engelsk.
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Anbefalte forkunnskaper
Erfaring med ledelse av ensemble
Sangerfaring er nødvendig
Ferdigheter i piano /ev. gitar er å anbefale

Emneevaluering
Emnet evalueres etter hver samling, samt gjennom semester-evalueringer.

Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse (OD) i undervisning, minimum 80 %, og i avtalt studentstyrt arbeid
Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for emnet.
Her vil bl.a. interaktive prosesser, ensemblemedvirking (i utvidet forstand) og faglige samtaler mellom studenter, medstudenter og lærere være
essensielt.
1 praktisk/skriftlig arbeidskrav (AK). Godkjent/ikke-godkjent.
Arbeidskrav og obligatorisk deltakelse må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Praktisk eksamen (PE). varighet inntil en time. Vurdering: Bestått / ikke bestått.
Eksamensoppgaven som gis er tilpasset de tre ulike fordypningene.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Praktisk eksamen, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Overlappende emner
MUS5010v1 Rytmisk korledelse - 30 studiepoeng.
MUS5014v1 Joik og tradisjonsfornyelse - 30 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlitteraturen vil være ulik for de tre fordypningene.
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Komponering for scene, film og TV MUS5016
Semesteravgift og pensumlitteratur.
KOMPONERING FOR SCENE, FILM OG TV MUS5016
Studiepoeng

30,0

Nivå

Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Type emne

Obligatorisk
teoriemne.Dette
emnet inngår også
som et valgemne i
Master i musikk.

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningssemeste
r

Høst 2022 Vår 2023

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

Jan Magne Førde
Emneansvarlig
Professor
jan.m.forde@nord.no

Beskrivelse av emnet
I studiet vil arbeidet med komponering ha et særlig fokus på musikk for scene (teater, revy, dans), filmmusikk og musikk for AV-produksjoner (TV). I
arbeidet vil det bli referert til både samtidsmusikk, populærmusikk og tradisjonsmusikk. Studentene vil bli oppfordret til å skape sitt eget musikalske
uttrykk - uavhengig av sjanger. Samspill i ulike ensembler vil inngå som verktøy for utprøving av komposisjoner og arrangementer. Studentene vil
jobbe med komponering både som notert musikk og i studiosammenheng.
Ved internasjonal deltakelse vil undervisningen foregå på engelsk.
Innenfor fokusområdene scene, film og AV-produksjoner (TV), vil det bli arbeidet med:
Transkripsjon og analyse
Komponering og arrangering
Instrumentkunnskap, notasjon og innspillingsteknologi
Bransjekunnskap

Adgangsregulering
Det kreves ingen forkunnskap utover opptakskravet.

Forkunnskapskrav
Det kreves ingen forkunnskap utover opptakskravet.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
KUNNSKAP Etter endt studium skal studenten:
ha avansert kunnskap om både notasjon og instrumentering
ha spesialisert innsikt i bearbeiding av tradisjonsmusikk i nye sammenhenger
ha bransjekunnskap om hvordan musikk benyttes innenfor ett eller flere av studiets fokusområder
ha inngående kunnskap om bruk av musikk i studiets fokusområder, spesifikt i ett av disse
FERDIGHETER Etter endt studium skal studenten:
kunne transkribere og analysere musikk
kunne anvende et utvalg av kompositoriske teknikker til å utvikle et eget musikalsk uttrykk
kunne anvende bransjekunnskap i utvikling av egne prosjekter
kunne anvende innspillingsteknologi til komponering i studiosammenheng
GENERELL KOMPETANSE Etter endt studium skal studenten:
kunne samarbeide med oppdragsgivere og samarbeidspartnere i et scene-, film- eller AV-prosjekt
kunne anvende en bred håndverksmessig kompetanse som redskap for å kunne realisere egne prosjekter
kunne med utgangspunkt i komponering og arrangering gjennomføre og formidle et selvstendig FoU-arbeid

Type emne
Obligatorisk teoriemne.Dette emnet inngår også som et valgemne i Master i musikk.

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, arbeid i grupper/ensembler og arbeid med individuelle prosjekter. Studentene velger ett av fokusområdene som fordypningsprosjekt.
Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for emnet.
Her vil bl.a. interaktive prosesser, ensemblemedvirking (i utvidet forstand) og faglige samtaler mellom studenter, medstudenter og lærere vil være
essensielt.

Emneevaluering
Emnet evalueres etter hver samling.

Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse (OD) i undervisning, minimum 80 %, og i avtalt studentstyrt arbeid.
Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Mappe med tre komposisjoner. Det gis veiledning på arbeid i mappen. Studenten leverer til slutt samlet mappe og mappen gis en samlet karakter.
Mappen teller 50/100 av karakteren, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F.
Oppgave (OP).Eksamensprosjekt som omfatter en musikkproduksjon innenfor ett av studiets fokusområder. Vektes 50 %. Gradert karakter, A-F.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Prosjektoppgave, teller 50/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Mappevurdering, teller 50/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Masteroppgave i musikk- og
ensembleledelse MUS5015
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
MASTEROPPGAVE I MUSIKK- OG ENSEMBLELEDELSE MUS5015
Studiepoeng

30,0
Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk
teoriemne.

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2022 Vår 2023

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Andreas Aase
Emneansvarlig
Professor
+47 74 02 27 73
andreas.aase@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Studentene skal gjennomføre et større, selvstendig forskningsarbeid innenfor temaet musikk og ensembleledelse, med hovedvekt på ett av studiets
to hovedelementer: det kunstneriske eller det pedagogiske.
Arbeidet skal være av kunstnerisk eller musikkpedagogisk karakter og resultatet leveres i et format som er relevant for det enkelte arbeidet.
Eksempler er skriftlig materiale, audiovisuelt materiale, lydfestinger, noter og ulike andre digitale formater.
Omfanget og formen på materialet er avhengig av hvilken modell studenten velger (spesifiseres under eksamensbeskrivelse).
Det stilles krav til akademisk skriving, kritisk refleksjon og tydelig presentasjon.
Studentene vil oppfordres til å sende inn sine arbeider som artikler og/eller kunstprodukt til relevante publiseringskanaler.

Adgangsregulering
Forutsetninger for å bli tatt opp til dette studiet er minimum 60 studiepoeng i musikk. Realkompetanse blir vurdert. Det kreves egen opptaksprøve.

Forkunnskapskrav
Alle arbeidskrav og eksamener må være bestått før studenten kan levere masteroppgave.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten
har spesialisert kunnskap om hva som kjennetegner et selvstendig forsknings- eller utviklingsarbeid.
har kunnskap om forsknings-/utviklingsprosessens ulike faser.
kjenner relevante forskningsdiskurser og posisjonerer egen (kunstnerisk og/eller pedagogisk) virksomhet i forhold til dem.
Ferdigheter
Studenten
kan utarbeide en kritisk, selvstendig, faglig relevant og veldisponert, framstilling av en valgt problemstilling innenfor samspill og ensembleledelse.
kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og kunne bruke dem til å strukturere og formulere faglige resonnementer.
Generell kompetanse
Studenten
kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og reflektere over musikalske utviklingsprosjekt eller musikkpedagogiske forskningsprosjekt.
kan vurdere og analysere ulike felt innenfor samspill og ensembleledelse.
kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor samspill og ensembleledelse.
Etter endt studium skal studenten ha inngående kunnskap om ulike læringsmetoder og utøvelsesformer relatert til barn, unge og voksne.

Type emne
Obligatorisk teoriemne.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det gis undervisning i bl.a. forskningsmetoder, kunstnerisk utviklingsarbeid, kritisk refleksjon og akademisk skriving i 2. studieår, totalt min. fem
dager. Disse dagene benyttes til formell undervisning, men kan også fungere som et forskerforum, hvor studentene presenterer og får respons fra
faglærer og medstudenter på for eksempel kunstneriske, teoretiske, didaktiske og metodiske valg som gjøres i masteroppgaven.
Hver student får tildelt en veileder og har krav på 10 timer. Det leveres veiledningsgrunnlag i forkant av hver veiledning.

Eksamensbeskrivelse
Oppgave med justerende muntlig (OMU)
Masteroppgaven utformes etter én av tre modeller:
Musikkpedagogisk forskningsoppgave, der det skriftlige materialet er på ca. 45 sider. I tillegg kan det leveres relevante vedlegg som for eksempel
lydopptak eller video, subsidiært noter e.l. som dokumenterer pedagogisk realisasjon eller det empiriske datagrunnlaget.
Kunstnerisk oppgave, der utøvende produkt/prosess er i fokus og dokumenteres av ca. 20 minutter video- eller lydopptak, eventuelt også noter. I
tillegg skal det leveres en skriftlig refleksjonsdel på ca. 20 sider. Omfanget av delene skal vurderes i henhold til problemstilling og kan justeres i
samsvar med veileder.
Masteroppgave som vitenskapelig artikkel med kappe består av to deler: En kappe og en innsendingsklar vitenskapelig artikkel. Ved innlevering
skal artikkel og kappe leveres som én tekst med felles forside. Kappen plasseres fremst i oppgaven og er på 5000–10000 ord ekskludert
sammendrag, referanseliste og eventuelle vedlegg. Kappen skal gjøre rede for internasjonal forskning på feltet og metodiske aspekter ved
forskningsarbeidet og det skal utarbeides en egen litteraturliste som presenteres til slutt i kappen. I de tilfeller der studenten skriver
artikkelutkastet på engelsk, kan kappen likevel skrives på norsk. Artikkelen skal kunne sendes til vurdering i et fagfellevurdert tidsskrift etter
sensur. Studenten skal selv velge relevant tidsskrift ut fra Norsk senter for forskningsdatas register over vitenskapelige publiseringskanaler.
Artikkelen skal være skrevet i det formatet som forfatterveiledningen i valgt tidsskrift angir og forfatterveiledningen skal vedlegges
masteroppgaven. Studenten skal være eneforfatter av kappen og ene- eller førsteforfatter av artikkelen. Artikkelen skal ikke oversendes til tidsskrift
før sensur på masteroppgaven er sluttført. Ved sensur av oppgaven vektes kappen 30% og artikkelen 70% når totalkarakteren settes. Begge delene
må imidlertid få minimum E for at studenten totalt sett skal få en ståkarakter.
I alle tre modellene utgjør hele innleveringen (enten skriftlig del + vedlegg, kunstnerisk materiale + skriftlig refleksjon eller kappe + innsendingsklar
vitenskapelig artikkel) til sammen studentens forsknings- eller utviklingsarbeid i tilknytning til samspill og ensembleledelse.
Muntlig høring avholdes etter innlevering av oppgaven. Det settes en karakter på oppgaven, som kan justeres på grunnlag av den muntlige høringen.
Oppgaven må være vurdert til bestått før muntlig høring avholdes.
Oppgaven og den muntlige høringen vurderes av en eksamenskommisjon. Kommisjonens sammensetning er ekstern sensor og intern sensor.
Sensorene eksaminerer under muntlig høring. Emneansvarlig administrerer den muntlige høringen.
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Vurderingsordning
Masteroppgave med muntlig høring - februar, karakterregel Bokstavkarakterer
Oppgave, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto

Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
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